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Torsion is the rotation of the intestinal loop along its

own axis. Volvulus, or twisting completely, can also

occur when one segment strangles another portion of

the intestine, and is most common in small intestine.

Small bowel volvulus consists of twisting of the intestine

around its mesentery. The underlying cause of the

development of volvulus is not known, although it is

thought that motility changes may be at its origin. The

present paper aimed to report the case of a 13-year-old

equine, seen at the Veterinary Hospital of Uberaba and

diagnosed with torsion of the mesenteric root due to the

presence of pedunculated lipoma.

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário de Uberaba,

um equino macho, da raça manga-larga, 13 anos de

idade, pesando 365kg com queixa claudicação. Após

exames o animal foi diagnosticado com pododermatite.

Animal recebia tratamento e curativos diários. Após

alguns dias de internação o animal apresentou sinais

condizentes de desconforto abdominal. Apresentava dor

severa e intermitente, sudorese e movimentos de deitar

e rolar. Ao exame físico as mucosas estavam pálidas

com halo endotoxêmico, tempo de preenchimento

capilar de 2-3 segundos, frequência cardíaca de 56

bpm, frequência respiratória de 30 rpm, a auscultação

do sistema digestório demonstrou hipomotilidade e

atonia em quadrante superior direito, temperatura

37,9°C e turgor cutâneo 4 segundos. A sondagem

nasogástrica havia conteúdo alimentar dentro da

normalidade e a palpação retal foi possível palpar

intestino delgado. Iniciou-se rapidamente a fluidoterapia

com Ringer Lactato 30ml/kg/hr, e uma dose de flunixim

meglumine 1.1mg/kg intravenoso. O líquido peritoneal

apresentava-se com aspecto turvo e sanguinolento com

3,0 mmol/L de lactato, enquanto o lactato sanguíneo

estava com valor 4,9 mmol/L. O hemograma não

apresentava alterações dignas de nota. O animal foi

encaminhado para o centro cirúrgico após não

responder ao tratamento clínico instituído e apresentar

dor severa constante. Na celiotomia exploratória, foi

identificada presença de gás em ceco, colón maior com

presença de conteúdo de consistência pastosa, torção

em raiz mesentérica do intestino delgado, o mesmo

apresentava parte de coloração congesta e uma porção

necrosada, devido a presença de grande nódulo em raiz

mesentérica. Também havia presença de pequenos

lipomas ao longo do mesentério do intestino delgado e

colón menor. Em virtude do prognóstico desfavorável

por grande comprometimento do intestino delgado, foi

realizada eutanásia no animal. Na necropsia

identificou-se que grande porção (em média 2,5

metros) do intestino delgada havia torcido ao redor da

base do nódulo pedunculado se o mesmo estava todo

necrosado. Esta massa era de aspecto tumoral, regular

de aproximadamente 10 cm de diâmetro, coloração

esbranquiçada levemente avermelhada, borda

regulares de consistência macia com áreas de inserção

firme. Ao corte apresentava cápsula de coloração

esbranquiçada e aspecto fibroso, o mesmo foi

encaminhado para o histopatológico, onde foi revelado

que se tratava de lipoma pedunculado.

Figura 1- Lipoma pedunculado e presença de parte do intestino delgado distendido e em 

sofrimento; Figura 2- Seta branca indicando a torção da raiz mesentérica causado pelo lipoma, 

seta azul parte do intestino delgado necrosado; Figura 3- Lipoma seccionado ao meio

Fonte: Hospital Veterinário de Uberaba – HVU.

CONCLUSÕES

As cólicas intestinais em equinos é uma emergência

clínica de grande ocorrência na rotina veterinária e

pode ser oriunda de diversas causas, dentre elas pode-

se destacar a presença de massas. Nos casos de

equinos com lipoma nos órgãos da cavidade abdominal

estes, geralmente são encontrados em cirurgia

exploratória da cavidade abdominal, e são removidos

juntamente com parte do intestino envolvida, ou ainda,

dependendo do caso estes são achados durante a

necropsia.
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